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INTRODUÇÃO

A multiculturalidade, ou coexistência de distintas culturas em um mesmo
espaço, parece ser uma das consequências dos movimentos e deslocamentos
ocasionados pela globalização. O fluxo de indivíduos, práticas culturais resultantes do
hibridismo cultural (Canclini, 2012), bens e produtos e suas consequências,
intensificados ao longo do século XX movimentou nossa silenciosa diversidade,
impondo-nos uma reação, um deslocamento que supera o corpo físico, mas nem sempre
nos interculturaliza.

Melià (2013) chama atenção para um abuso no uso do termo interculturalidade e
sugere que, na realidade, estamos nos referindo a intraculturalidade. Para o jesuíta e
antropólogo espanhol radicado no Paraguai, o que convencionalmente chamamos
interculturalidade nada mais é do que intraculturalidade, já que as relações continuam
sendo assimétricas e somente uma das partes determina e, muitas vezes, impõe as regras
na relação perpetuando-se, deste modo, a hegemonia de certos grupos sobre outros.
Sendo assim, a intraculturalidade proposta por Melià, representa uma via de mão única,
típica das relações hegemônicas e de subalternidade observada há séculos.

Neste contexto, convém refletir sobre o que acontece em regiões fronteiriças,
onde o fluxo humano produz odores, sons, corporalidade e linguagem híbridos. Porque
en la frontera todo se confunde, es una zona de paso; la ley es y no es, la de aquí, la de
allá… siempre parece que todo está a medio construir, afirma Cristino, personagem do
documentário Mixtura de vidas1, da argentina Ana Zanotti. Sendo assim, neste trabalho,
que tem como base os Estudos Culturais Latino-americanos, discutimos os efeitos das
relações entre brasileiros e uruguaios na fronteira Jaguarão – Rio Branco à luz dos
conceitos de hibridização, interculturalidade e fronteira propostos por Canclini (2012),
Walsh (2005) e Grimson (2000, 2012), respectivamente. Para tanto, os sujeitos da
pesquisa foram convidados a pensar sobre o que os une e o que os separa. Este estudo,
ainda em andamento, pretende analisar também os efeitos dos discursos nacionalistas
nas relações e na construção das identidades em ambos os lados do rio.

1 Primeiro vídeo da série argentina Escenas de la vida en el borde, dirigida por Ana Zanotti. Filmado na
Província de Misiones, Argentina, em 2001, o vídeo mostra a vida em colônias na fronteira Argentina-
Brasil. Para mais informações:
(http://www.bnm.me.gov.ar/cgibin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=MEDIA&src=link&tb

=col&query=ESCENAS+DE+LA+VIDA+EN+EL+BORDE&cantidad=10&formato&sala)
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1. MOVIMENTOS DA DIVERSIDADE

No livro Culturas Híbridas, Canclini desenvolve a noção de hibridação para
designar as mesclas interculturais propriamente modernas, especialmente as geradas
pela integração de Estados nacionais, populismos políticos e indústrias culturais. Sua
observação da interação entre cultura popular (indígena) mexicana e cultura de elite
resultou no conceito de hibridismo cultural.

O conceito de hibridismo havia sido amplamente discutido nas Ciências
Biológicas através de Darwin e seu clássico A origem das espécies, a partir de 1859.
Nas Ciências Sociais, o conceito também era utilizado, mas com outros nomes e usados
para designar práticas tradicionais: sincretismo, para a mistura de crenças; fusão, para os
ritmos musicais e mestiçagem para a questão racial. Os estudos sobre hibridação nas
Ciências Sociais mudaram o modo de falar sobre identidade, cultura, diferença,
desigualdade, multiculturalidade e sobre pares de organizadores que comumente geram
conflito nesta área, tais como: tradição/ modernidade, norte/ sul e local/ global. É sobre
essa combinação de elementos originariamente opostos que o autor elabora a definição
que orienta sua reflexão entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que
estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para
generar nuevas estructuras, objetos y prácticas (2012, p. 14).

Essa combinação de estruturas e diferentes práticas é, segundo o autor,
facilmente identificada nas fronteiras entre países e nas grandes cidades como contextos
que condicionam as formas, os estilos de vida e as contradições específicos da
hibridação. Sendo assim, a hibridação surge da criatividade individual e coletiva, da arte
e da vida cotidiana e do desenvolvimento tecnológico; os fluxos migratórios e o
turismo, os intercâmbios econômicos e a hegemonia das indústrias culturais são,
normalmente, os elementos que mais contribuem a este processo. Em entrevista2,
Canclini afirma que

Las culturas siguen siendo originarias de
esos pueblos pero van modificando con el
intercambio, con la modernidad, con el
turismo, con el desarrollo capitalista y van
aprendiendo a reelaborar sus propias
culturas, para lograr vender sus productos,
ser escuchados por las autoridades locales y
nacionales, tratar con los medios de
comunicación.

Deste modo, é produzida uma mistura ou fusão de culturas ou distintos
elementos culturais que originam novas e complexas formas culturais, enfim, uma nova
cultura híbrida. Essa noção de hibridismo cultural surge de sua experiência no país
norte-americano, por ser este um país hibridado onde se fusionam muitas etnias com
setores crioulos ou modernos provenientes de outras sociedades e onde se relaciona o
tradicional com o moderno. Essa mistura é fruto dos processos de globalização,
originam as muitas maneiras de ser intercultural nas sociedades contemporâneas e tal

2 Entrevista disponível em http://www.youtube.com/watch?v=Zy6cb3Q9xO4 Acesso em 13 fev. 2013
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como asseverava Ortiz: En todo abrazo de culturas sucede lo que en la cópula genética
de los individuos: la criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero también
siempre es distinta de cada uno de los dos (ORTIZ, 2002: 83).

2. (D) EFEITOS DE UM MUNDO HÍBRIDO E GLOBALIZADO

Surpreende a frequência com que os adjetivos intercultural e multicultural vêm
sendo citados nos últimos anos em diferentes âmbitos e áreas do conhecimento. O
mesmo é possível dizer com relação aos seus derivados interculturalidade,
interculturalismo, multiculturalidade e multiculturalismo. Numa busca rápida pelo
Google, a título de curiosidade, abundam páginas nos quais os termos são citados, seja
nomeando-as, bem como mencionados em sites de áreas específicas que, em alguns
casos, apresentam definições.

Os conceitos de multiculturalidade e interculturalidade são complexos e com
frequência usados como sinônimos. A efeitos deste trabalho e considerando a
necessidade de dar voz a teóricos que trabalham pela construção de uma epistemologia
anti-hegemônica, consideraremos os pressupostos teóricos de Walsh e Canclini. Ao
distinguir os dois termos, Canclini sustenta que

Bajo concepciones multiculturales se admite la
diversidad de culturas, subrayando su diferencia y
proponiendo políticas relativistas de respeto, que a
veces refuerzan la segregación. En cambio,
interculturalidad remite a la confrontación y el
entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos
entran en relaciones e intercambios. Ambos términos
implican dos modos de producción de lo social:
multiculturalidad supone aceptación de lo
heterogéneo; interculturalidad implica que los
diferentes son lo que son en relaciones de
negociación, conflicto y préstamos recíprocos.
(CANCLINI, 2007: 2)

Vista assim, a multiculturalidade é um fato, uma constatação da qual resulta
difícil escapar, ignorar. Walsh (2005, p. 5) sugere que o termo tem caráter descritivo,
referindo-se, normalmente, à existência de distintos grupos culturais que, na prática
social e política permanecem separados, divididos e opostos. Multiculturalidade refere-
se a uma noção descritiva que implica a coexistência de distintas culturas num mesmo
espaço, que pode ser nacional ou urbano.

Interculturalidade, segundo Canclini (2009, p. 17), remete à confrontação e ao
entrelaçamento, àquilo que sucede quando os grupos entram em relações e trocas. E
acrescenta que é um conceito menos elaborado que multiculturalidade, mas mais
desenvolvido porque alude a um mundo contemporâneo no qual não só vivemos
próximos a outros, mas também interagimos com outras pessoas todos os dias. A
interculturalidade é movimento, é reação, e como tal, não admite bairrismos,
nacionalismos ou qualquer tipo de essencialismo ou restrições. Walsh (1998, p. 1) a
define como proceso de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos,
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conocimientos, valores y tradiciones distintas, enfocado a generar, construir y
propiciar un respeto mutuo y un desarrollo plenos de las capacidades de los individuos,
a pesar de sus diferencias culturales, sociales y de género. Para a autora, o termo deve
ser pensado menos como substantivo e mais como verbo de ação, denotando seu caráter
integrador capaz de promover intercâmbios significativos entre pessoas, conhecimentos,
saberes e práticas culturalmente diferentes. Entretanto, não deve ser entendida como
mistura, mescla, fusão ou hibridação, já que representa um processo dinâmico e
permanente de relação, comunicação e aprendizagem entre culturas em condições de
respeito, legitimidade mútua, simetria e igualdade.

A partir das definições propostas pelos autores, entendemos que a
interculturalidade propicia trocas mútuas que permitem reconstrução, ressignificação de
identidades e identificações. Os sujeitos envolvidos neste processo interagem,
influenciam-se mutuamente e pautam suas ações a partir da relação com o outro, num
vaivém constante. Esta perspectiva converte-se, assim, em paradigma e projeto social e
político; representa a alternativa mais adequada para os tempos atuais devendo,
portanto, ser assumida por todos os envolvidos com o desenvolvimento de nossa
sociedade diversa e plural.

3. O QUE NOS UNE, O QUE NOS SEPARA

No, lo que constituye una nación no es la raza ni
tampoco el suelo. El suelo proporciona el sustrato,
el terreno de la lucha y el trabajo; el hombre
proporciona el alma. El hombre lo es todo en la
formación de esta cosa sagrada que se denomina
pueblo. Nada puramente material basta para
constituirlo. Una nación es un principio espiritual,
el resultado de las profundas complicaciones de la
historia; es una familia espiritual, no un grupo
determinado por la forma de la tierra.3 (RENAN,
2010: 35)

3.1 Fronteira Brasil-Uruguai

Atualmente, e com o desenvolvimento de pesquisas na área dos Estudos
Culturais Latino-americanos, é possível pensar no termo polissêmico fronteira para
além do caráter geográfico ou geopolítico normalmente debatido nas aulas de
Geografia. Pucci (2010, p. 28) afirma que a revalorização da fronteira e a complexidade
do tema originaram uma disciplina autônoma denominada Fronterología ou Borderland
Studies. Os estudos fronteiriços, realizados atualmente em inúmeras instituições, têm
contribuído para a compreensão do termo, dando visibilidade a pesquisas e constituindo
uma área em expansão.

Falar da fronteira Brasil-Uruguai significa, portanto, considerar não somente o
limite físico, mas também os componentes simbólicos que determinam as relações
estabelecidas pelos indivíduos fronteiriços. Pucci a considera como

3 RENAN, Ernest. ¿Qué es una nación? In: BHABHA, H. (org.). (2010) Nación y narración: entre la
ilusión de una identidad y las diferencias culturales. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
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a mais porosa e interativa do perímetro terrestre
brasileiro, o que faz de suas instituições,
potencialmente, modelos a serem replicados com
outros países vizinhos. As forças centrípetas da
integração, mais intensas nessa área, colocam-na na
dianteira do Mercosul, antecipando em uma ou duas
décadas os desafios que se deverão apresentar para o
bloco, como resultado de sua consolidação”
(PUCCI, 2010:21).

A fronteira do Brasil com o Uruguai, composta por doze municípios brasileiros e
cinco departamentos uruguaios, representa, conforme Mazzei (2013, p. 11) um 6,8% do
total da linha divisória brasileira com outros países Sul-americanos; destaca-se das
demais fronteiras brasileiras, pois,

Na longa extensão das fronteiras terrestres do Brasil,
a divisa com o Uruguai é a mais aberta, densa e
homogeneamente povoada. A complexa dinâmica
das relações sociais nesse espaço preexiste à ação
planejada dos Estados limítrofes e, por isso mesmo,
sobrevive às suas crises conjunturais, pois é capaz de
engendrar mecanismos de integração informal, que
poderão funcionar através dos canais oficiais,
sempre e quando estes sejam dotados dos requisitos
de atualidade, praticidade e celeridade
indispensáveis ao exercício desembaraçado da
cidadania fronteiriça (PUCCI, 2010, p.30).

A fronteira que nos interessa neste momento é composta pela cidade gaúcha de
Jaguarão e Rio Branco, fundadas respectivamente em 1832 e 1833, ambas visando o
resguardo da soberania dos respectivos países, marcando fortes conflitos entre
portugueses e espanhóis. A cidade brasileira, conhecida como Cidade Heróica, possui
aproximadamente 27 mil habitantes e sua vizinha, Rio Branco, por volta de 13 mil. O
fluxo entre as duas cidades, ao contrário do observado em outras fronteiras como
Santana do Livramento/ RS - Rivera/ Uy e Chuí/ RS – Chuy/ Uy, onde não há uma
barreira natural, é feito através da Ponte Internacional Barão de Mauá, sobre o rio
Jaguarão. Criada para “defender a fronteira brasileira dos castelhanos”, essa iniciativa
de soberania política foi decisiva, segundo Mazzei (2013), para a configuração espacial
das cidades.

O contato entre as duas cidades se intensifica a partir da instalação de Free
Shops4 na cidade uruguaia que atraem centenas de compradores de toda a região sul do
estado do Rio Grande do Sul, aumentando o fluxo de pessoas, incrementando a oferta
de produtos e serviços e impulsionando a economia local. São movimentos globais
impulsando as relações de hibridação e interculturalidade, tal como afirma Canclini

4 No ano de 2003.
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los procesos globalizadores acentúan la
interculturalidad moderna al crear mercados
mundiales de bienes materiales y dinero, mensajes y
migrantes. Los flujos e interacciones que ocurren en
estos procesos han disminuido las fronteras y
aduanas, así como la autonomía de las tradiciones
locales, y propician más formas de hibridación
productiva, comunicacional y en los estilos de
consumo del pasado (2012: 29)

O exemplo mais recente de tentativa de integração é observado desde 2011
através da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) que oferece ingresso
diferenciado para alunos uruguaios fronteiriços que desejem cursar o ensino superior no
Brasil. A iniciativa, dirigida a estudantes uruguaios fronteiriços e indígenas aldeados,
oferece oportunidade de ingresso diferenciado e atende ao Decreto 5.105/ 2004 que
dispõe sobre a permissão de residência, estudo e trabalho a nacionais fronteiriços e
uruguaios. No entanto, como observa Mazzei (2013, p. 61), tanto do lado uruguaio
como do lado brasileiro, é notória ausência de programas conjuntos a nível binacional
com vistas a consolidar a educação básica (fundamental e média).

A integração entre os municípios fronteiriços é visível, mas, para entender as
relações estabelecidas em ambos os lados da ponte é preciso analisar os elementos desta
integração. Não raro a construção discursiva sobre as relações entre populações
fronteiriças recai sobre imagens de irmandade e fraternidade alimentadas pelos meios de
comunicação e por um discurso político pacifista. Grimson (2000, p.11) afirma que os
discursos da mídia, políticos e acadêmicos que afirmam a desaparição das nações, a
comunicação sem fronteiras, a globalização como processo de uniformização são
desmentidos pela investigação empírica das fronteiras. Por essa razão, abundam os
mitos e discursos sobre as sociedades fronteiriças.

Nossa análise contou com oito sujeitos, quatro brasileiros e quatro uruguaios,
residentes em seus países de origem. As entrevistas, realizadas através de questionário
composto por dez perguntas abertas, tinham como objetivo saber como se sentem em
relação ao vizinho do outro lado da Ponte Mauá e se, nessa interação cotidiana
propiciada pelo fluxo de pessoas e bens materiais há espaço para a interculturalidade,
por isso foram convidados a pensar sobre o que os une e o que os separa. As perguntas,
organizadas por temas, tinham como pauta: a relação entre os habitantes da fronteira
(ambos os lados da ponte), a comunicação entre os fronteiriços, os elementos ou
práticas compartilhados e os sentimentos em relação ao outro (relação nós-eles).

A liquidez da modernidade (Bauman, 2001) movimentou também os espaços
linguísticos, evidenciando domínios discursivos da cultura. Quando consultados sobre a
relação com os vizinhos fronteiriços, 100% entende que a relação é boa, pacífica,
normal5. Entretanto, consideram que dificuldades com os idiomas podem interferir na
relação, causando mal estar. Um dado interessante a respeito dos idiomas, português e
espanhol, é que, quando consultados sobre o idioma utilizado na comunicação, 3
cidadãos uruguaios e 1 brasileiro afirmam usar as duas línguas no trato diário em ambos

5 Termos usados pelos entrevistados.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4850



lados; 3 brasileiros dizem utilizar unicamente o português e 1 uruguaio usa somente sua
língua materna.

Esta realidade evidencia o exposto por Mazzei (2013, p. 64) ao afirmar que a
dificuldade nos intercâmbios é acentuada por uma cultura comunicativa em que os
brasileiros, geralmente, não falam nem entendem espanhol com uruguaios que, em sua
maioria, falam e entendem português. Mostra-nos, também, que os indivíduos expostos
a encontros interculturais são levados constantemente a negociações de sentido, numa
(re) construção incessante do próprio e do alheio. Essa pluralidade de vozes
evidenciadas pelos entrevistados significa que a linguagem também representa um
campo de tensão nas relações fronteiriças.

O conceito de hibridismo apresentado anteriormente é útil para a análise que
realizamos, pois o nosotros muitas vezes inclui o los otros y vice-versa, tal como
observado na referência dos próprios fronteiriços ao elencar elementos (costumes,
práticas, mitos, hábitos, crenças, etc.) compartilhados na fronteira. De todos os
elementos citados o carnaval e o chimarrão foram os mais lembrados; 5 entrevistados os
citaram como prática compartilhada. Em seguida aparecem o tradicionalismo, o
chimarrão e as crenças religiosas, citados por 3 pessoas e rodeios, bailes/ festas por 2.
Os elementos citados não representam práticas originais ou características da fronteira;
o carnaval de Jaguarão, atualmente conhecida como a Salvador do Sul, conecta os
fronteiriços (brasileiros e uruguaios) com a capital da Bahia, não representando uma
prática típica do lugar. Essa festa tampouco corresponde às práticas carnavalescas
observadas na região compreendida entre Porto Alegre e Montevideo, tais como o
carnaval de Escolas de Samba ou Agremiações, brasileiro, ou o Carnaval do Candombe
e das Murgas uruguaias. O chimarrão, hábito arraigado em todo o estado do Rio Grande
do Sul, no Uruguai e na Argentina, apresenta particularidades próprias de cada lugar
onde é consumido, não somente em relação à forma como é degustado, mas também
simbolicamente. Grimson, ao analisar essas questões em uma zona fronteiriça entre
Argentina e Brasil, afirma que

La cultura gaúcha – sus vestimentas, sus comidas,
sus rituales – es la cultura oficial del estado de Rio
Grande do Sul (Brasil), el orgullo de sus habitantes y
el gentilicio del estado (todos los nacidos allí son
“gaúchos”, ya sean rubios o afrodescendientes). En
cambio, en las tierras fronterizas correntinas
(Argentina), los gauchos son discriminados y se los
considera parte de los sectores más pobres y menos
educados. (2012, p. 124)

Pelo exposto é possível concluir que as cidades fronteiriças observadas utilizam
práticas comuns em outras regiões com as quais estão vinculadas adaptando-as às
características locais, dando-lhes significado próprio, criando um terceiro produto,
elemento ou prática.

O conceito de hermenêutica diatópica apresentado por Boaventura Santos em
Reconhecer para libertar (2003, p. 221) parece adequado para a reflexão sobre as
trocas, intercâmbios e processos de hibridização observados na fronteira. Nele, o autor
sugere que todas as culturas são incompletas, precisando, dessa forma, estabelecer
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diálogo intercultural confrontando saberes, culturas e tradições com o objetivo de
beneficiar-se mutuamente. O objetivo dessa proposta é, segundo Boaventura, despertar
ao máximo a consciência de incompletude mútua por intermédio de um diálogo que se
desenrola com um pé numa cultura e outro em outra.

Uma das características inúmeras vezes apontadas como próprias da
interculturalidade, atitudes, foi mencionada por apenas 2 entrevistados que citaram a
cordialidade e la buena onda6, como elemento compartilhado cotidianamente nas
relações fronteiriças. É curioso, já que este substantivo é próprio das relações
interpessoais amistosas existentes, segundo os próprios entrevistados, na fronteira
Jaguarão-Rio Branco.

Recentemente o jornal de maior circulação no estado do Rio Grande do Sul
publicou uma matéria7 sobre o aumento de estudantes de outros estados brasileiros em
Instituições Ensino Superior gaúchas, entre elas a UNIPAMPA. A matéria intitulada
Forasteiros no RS chama atenção, entre outras coisas, sobre as designações
“estrangeiros” e “forasteiros”, atribuídas aos brasileiros oriundos de outras regiões do
Brasil. Apesar da presença de alunos uruguaios na UNIPAMPA, conforme mencionado
anteriormente, a única referência aos “estrangeiros de fato” é a que segue: “Encravada
na fronteira do Brasil com Uruguai, Jaguarão era acostumada com turistas de passagem,
ávidos por compras nos free shops do outro lado da ponte. Hoje, a cidade de 28 mil
habitantes não só mescla sotaques castelhanos, como de todas as partes do país” (Zero
Hora, 05/04/2014, p. 2).

Os termos “estrangeiros” e “forasteiros” merecem atenção especial, pois
evidenciam a proximidade dos brasileiros fronteiriços com os “castelhanos” que,
segundo o jornal, só têm sotaque diferente. Nas entrevistas foi possível constatar essa
proximidade já que todos os entrevistados afirmam não sentirem-se estrangeiros ao
cruzar a ponte. A leitura da matéria acima citada e a resposta dada pelos entrevistados
permitem concluir que é possível ser forasteiro em casa, bem como não sentir-se
estrangeiro em outro país. Compartilhar um idioma e uma suposta identidade nacional
parecem ser insuficientes para explicar categorias resultantes de processos de hibridação
e interculturalidade; ilustra essa situação o fato do brasileiro fronteiriço compartilhar
uma linguagem híbrida com o uruguaio fronteiriço desconhecida para os demais
brasileiros.

4. ESPAÇOS PARA A INTERCULTURALIDADE NA FRONTEIRA

Partindo do proposto por Grimson (2000, p. 27), de que Cuando la
“hermandad” entre los pueblos es un presupuesto del investigador, resultan invisibles
la realidad cotidiana de negociaciones y conflictos, la producción de imágenes
negativas de los vecinos, las disputas de intereses, buscamos desconsiderar o
sentimento de irmandade na leitura dos questionários. Entretanto, conforme evidenciado
na seção anterior, os participantes da pesquisa aqui apresentada parecem compartilhar
deste sentimento. Com base no exposto é possível compreender que ao compartilhar

6 A expressão buena onda significa algo positivo. Tener buena onda, neste caso, expressa uma atitude
positiva em relação às pessoas, demonstrar receptividade no trato interpessoal.

7 Matéria publicada no Jornal Zero Hora, Porto Alegre, 05/04/2014.
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elementos de identificação comuns a ambas as sociedades, os indivíduos assumem a
ideia de hermandad na construção de suas relações com os habitantes do país vizinho.

A narrativa dos sujeitos entrevistados aponta pré-disposição para a
interculturalidade por parte dos moradores da fronteira. O sentimento de irmandade e a
hibridez de práticas culturais demonstram ambiente favorável para o desenvolvimento
da interculturalidade como intercambio construído entre pessoas, conhecimentos,
saberes e práticas culturalmente distintas em vias de desenvolver um novo espaço de
convivência para as diferenças.

Outra evidencia constatada neste trabalho é o caráter polissêmico do termo
fronteira, apontado por Grimson (2012). As entrevistas apontaram pelo menos duas
acepções: a linha presente nos mapas, representada pela barreira natural oferecida pelo
rio e o limite entre as identificações e línguas-culturas. Assim como a fronteira
representada pelo rio, que pode ser transposta ao cruzar a ponte, a fronteira entre as
línguas-culturas também é transponível nas relações interculturais estabelecidas nas
trocas e intercâmbios e facilitados pela hibridação. Parece-nos interessante pensar no rio
e na ponte como metáfora dos processos de hibridação que convergem em um terceiro
espaço, nos termos de Bhabha (1998), a interculturalidade.

No entanto, convém salientar que este intercâmbio deve ser respaldado por um
projeto político que, muitas vezes, não está ao alcance da população. As práticas de
integração observadas no cotidiano da fronteira parecem distante do discurso presentes
nos acordos bilaterais e denotam muito mais um esforço do cidadão comum, pautado
pela camaradagem e pela política de boa vizinhança do que por ações advindas do poder
público. Este é o caso da ausência de transporte intermunicipal, neste caso internacional,
entre as cidades onde a travessia é realizada a pé, em táxi ou em veículo particular.
Segundo Grimson (2000, p. 32), as novas estradas e pontes não pretendem beneficiar as
populações fronteiriças, mas sim promover o comércio terrestre entre países,
atravessando cidades concebidas como “zonas de serviços”. É preciso, pois, que os
poderes públicos assumam essa responsabilidade para a construção de um projeto
intercultural sólido e permanente que favoreça e beneficie os moradores locais para
além do mercantilismo.

A ação política ausente no que se refere a propostas conjuntas no âmbito
educativo – nos níveis fundamental, médio e superior - também propiciaria as condições
para o desenvolvimento da interculturalidade na fronteira Jaguarão-Rio Branco. O
desenvolvimento de pesquisas conjuntas, através da constituição de uma “academia
fronteiriça” permitiria o reconhecimento de uma história binacional-fronteiriça própria
capaz de fortalecer os laços existentes e constituir agentes locais, evitando quaisquer
atitudes etnocêntricas de quem avalia a cultura alheia à luz da sua própria cultura, de
seus próprios valores.

Ainda sobre propostas educativas conjuntas, acreditamos que o ambiente
descrito neste trabalho reivindica o desenvolvimento de uma educação intercultural que
valorize a pluralidade de pertencimentos e os saberes locais, dando voz a práticas
culturais silenciadas nos currículos oficiais e nos materiais didáticos. O descompasso
linguístico nos eventos comunicativos também evidencia o silenciamento dos governos
na criação e manutenção de políticas para as línguas em circulação na fronteira. A
pouca desenvoltura no idioma espanhol, observada nos relatos, traz à tona o
“sentimento de estrangeiridade” dos brasileiros em relação aos demais países da

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4853



América Latina e faz-nos pensar no papel do ensino de espanhol em nosso sistema
educativo.

Embora nenhum dos entrevistados tenha mencionado a presença repressiva dos
Estados, convém lembrar que o mesmo se faz presente de maneira intensa,
principalmente na cidade brasileira. Exército, polícia federal, receita federal e brigada
militar representam um controle no mínimo questionável quando se consideram
relações de irmandade e “fraternidade”. Os símbolos totalizantes dos Estados levantam
a fronteira – reforçando limites - que as relações interpessoais parecem querer apagar e,
como afirma Grimson (2000), as diferenças são produzidas unicamente pela fronteira e
tudo o que ela implica, evidenciando, assim, o descompasso entre fronteiras culturais,
identitárias e políticas.

Constatamos, enfim, que o que os une é justamente o que os separa. A
identificação mencionada pelos entrevistados aponta que a perspectiva essencialista de
nação, que reconhece como compartilhados uma comunidade linguística e religiosa, um
território, uma cultura e uma identidade fixa servem para defender uma suposta
homogeneidade, mas, certamente não retratam a realidade vivida pelos fronteiriços.
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